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2.27 उत्कृष्ट विद्याथी प्रोत्साहन (गशणि र विज्ञान मखु्य विषय तलई कक्षा ११ र १२ िथा स्नािक गदै गरेका 
दतलि िथा असहाय छारालाई छारिृशि काययक्रम) 

 खचय िीषयक इकाई लक्ष्य वितनयोशिि ििेट (रु.हिारमा) चौमातसक अिति 

 26413 िना  ५0०० दोस्र्ो र िेस्र्ो चौमातसक 
 

 िीषयक वििरण 

१. पररचय 

आ.ि. २०७९/०८० मा कक्षा ११ र १२ मा गशणि िा विज्ञान मूल विषय 
तलई अध्ययन गने िथा स्नािक िहमा भनाय भई मलु विषय गशणि िा विज्ञान 
िा गशणि विज्ञान अध्ययनरि विद्याथीहरुलाई आतथयक समस्या भएका, गण्डकी 
प्रदेिमा स्थायी बसोबास गने, नेपालतभरका सरकारी िा सामदुावयक विद्यालय 
एिम ् क्याम्पसमा अध्ययनरि दतलि िथा असाहाय छाराहरुलाई छारिृशि  
प्रदान गरी िी विषयहरुमा सो समहुको पहुँच िवृि गनय, सामाशिक न्त्याय िथा 
िनिशि कमीको समस्या समािान गनय, उत्कृष्ट विद्याथी प्रोत्साहन काययक्रमका 
लातग बिेट व्यिस्था गररएकोले यो काययक्रम कायायन्त्ियन गनय यो मापदण्ड 
ियार गररएको छ । 

२. काययक्रमको उद्दशे्य 

 कक्षा ११- १२ मा गशणि िा  विज्ञान मूल विषय अध्ययन गने िथा स्नािक 
िहमा गशणि िा विज्ञान िा गशणि विज्ञान मूल विषय तलई अध्ययन गने 
छाराहरुलाई छारिृिी प्रदान गरी उि िह पूरा गनय सहयोग परु् याउने । 

३. 
काययक्रम कायायन्त्ियनमा 
संलग्न हनु ेतनकाय 

शिक्षा विकास तनदेिनालय 

४. बिेट िाँडर्ाँट 

छारिृिी मापदण्ड ियारी सतमतिका खचयहरु- रु. २ लाख ५० हिार  

सूचना प्रकािन, तनिदेन मूपयाङ्कन र छनौट िथा छारिृशि-४७ लाख ५० 
हिार 

५. सञ्चालन गररने 
वक्रयाकलाप 

पररभाषाः विषय िा प्रसंगले अको अथय नलागेमा यस मापदण्डमा, 

(क) “उत्कृष्ट विद्याथी ” भन्नाले  विद्यालय िा क्याम्पसगि वहसाबले तनयतमि 
उपशस्थि हनु,े अनिुातसि एिं उपलशव्िका दृवष्टले राम्रो छारालाई 
बझुाउछ।  

(ख) “छारिृशि” भन्नाले िोवकएका िह र विषयहरुमा अध्ययनरि 
िोवकएबमोशिमका छाराहरुलाई िावषयक रुपमा एकममषु्ट रुपमा ददइन े
आतथयक अनदुानलाई बझुाउछ। 

 ग) "दतलि विद्याथी" भन्नाले काननु िमोशिम दतलि भनी िोवकएको िातिका 
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विद्याथीलाई सम्झन ुपदयछ । 

(घ) असहाय छारिृिी भन्नाले िीिनयापान गने कुन ैआिार, आयस्र्ोि िा 
सम्पिी नभएको, नेपाल सरकारले रािपरमा सूचना प्रकािन गरी 
िोकेको न्त्यून आयस्र्ोि भएका पररिारका सन्त्ििीका लातग प्रदान गररन े
छारिृिी सम्झन ुपदयछ । 

"प्रोत्साहन छारिृशि"  कक्षा ११-१२ मा विज्ञान िा गशणि मूल विषय िथा 
स्नािक िहमा गशणि िा विज्ञान िा गशणि विज्ञान विषय अध्ययन गनयका 
लातग विद्यालय, क्याम्पस िा विश्वविद्यालयमा भनाय भइ अध्ययन िरुु गरेका 
छाराहरुको अध्ययनका लातग चावहने खचयको अभािमा अध्ययनलाई 
तबचैमा छाड्न ुनपरोस भनी उपलव्ि गराइने थप सहायिा रकम सम्झन ु
पदयछ । 

सूचना प्रकािन: (१) छारिृशि प्रदान गनयका लातग कक्षा 11-12 र स्नािक 

िहमा भनाय भएका गशणि िा विज्ञान िा गशणि विज्ञान मूल विषय 
अध्ययनरि विद्याथीहरुसँग कशम्िमा १५ ददनको साियितनक सूचना प्रकािन 
गरी िोवकएका कागिाि सवहि तनिेदन माग गररनेछ। 

 (२) उपदर्ा (१) बमोशिमको सूचना मन्त्रालयको ििेसाइट िा अन्त्य विद्यिुीय 
माध्यम िथा रावष्ट्रयस्िरको  पतरकामा  प्रकािन गररनछे । 

 सतमति गठनः गण्डकी प्रदेिमा छारिृशि व्यिस्थापन सम्बन्त्िी काययलाई 
व्यिशस्थि एिम ् विश्वसतनय रुपमा सञ्चालन गनयका लातग प्रदेिस्िरीय 
छािृिी व्यिस्थापन मापदण्ड तनमायण गनयका लातग यसै काययक्रम अन्त्िगयि 
रही मन्त्रालयमा छारिृिी व्यिस्थापन मापदण्ड तसर्ाररस सतमति गठन 
गरी मापदण्ड ियार गने । 

• तनिेदन पेि गनेः (१) कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान िा गशणि मूल विषय 
तलएका विद्याथीले अनसूुची-१७ बमोशिमको ढाँचामा विद्यालयमा तनिेदन 
ददन ु पनेछ भने सम्बशन्त्िि विद्यालयले स्थानीय िहको तसर्ाररस र 
िोवकएका कागिािहरु संलग्न राशख अनसूुची- १८ बमोशिम वििरण ियार 
गरी सूचनामा िोवकएको म्याद तभर शिक्षा विकास तनदेिनालयमा सक्कलै 
तनिदेन पेि गनुयपनेछ भने स्नािक िहमा गशणि िा विज्ञान विषय अध्ययन 
गनयका लातग छनौट भई भनाय भएका असहाय िथा दतलि िातिका 
छाराहरुले सम्बशन्त्िि शिक्षण संस्थाको तसर्ाररस संलग्न गरी िोवकएको 
समय तभर अनसूुची-१७ को ढाँचामा शिक्षा विकास तनदेिनालय समक्ष 
छारिृशि दोहोरो नपरेको सतुनशिििा सवहि तनिदेन पेि गनुय पनेछ ।  

(२) सामदुावयक विद्यालयबाट SLC/SEE उिीणय गरेको भए सम्बशन्त्िि 
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शिपलाको शिक्षा विकास िथा समन्त्िय ईकाइबाट प्रदान गररएको 
तसर्ाररस पर संलग्न गरेको हनुपुनेछ । साथै िहीदस्मतृि आिासीय 
विद्यालयबाट SLC/SEE उिीणय गरेको भए पतन सामदुावयक विद्यालय सरह 
अङ्क प्रदान गररनेछ। िैशक्षक िषय २०७९ मा भनाय भइय स्नािक िह 
अध्ययनरि विद्याथीहरुले उि क्याम्पस िा विश्वविद्यालयमा भनाय भइ 
अध्ययन गरररहेको वििरण खपुने गरी तसर्ाररस पेि गनुयपनेछ । 

छारिृशि रकम सम्बन्त्िमाः  छारिृशि बापिको रकम विद्याथीको खािामा 
देहाय बमोशिम उपलव्ि हनुछे । 

क) कक्षा ११-१२ मा विज्ञान विषय अध्ययन गने छाराका लातग प्रति 
विद्याथी िावषयक रु. २४ हिारका दरले  

ख) स्नािक िहमा विज्ञान िा गशणि िा विज्ञान गशणि अध्ययि गने 
दतलि िथा असहाय विद्याथीका लातग प्रति विद्याथी िावषयक रु 30 
हिारका दरले 

छारिृशि कोटा तनिायरणः  

कक्षा ११-१२ मा विज्ञान गशणि विषय अध्ययन गने दतलि र असहाय छारा- 
१०० (एकसय) िनाका लातग २४,००,000।- 

स्नािक िह अध्ययन गने दतलि िथा असहाय विद्याथीका लातग- ७0 (सिरी) 
िनाका लातग २१,००,000।- 

मूपयाङ्कन सतमति  

प्रिासन िथा योिना िाखा प्रमखु- संयोिक 

शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविति िथा सामाशिक विकास मन्त्रालयका अतिकृि 
प्रतितनति-सदस्य 

शिक्षा विकास तनदेिनालयले िोकेको सामदुावयक क्याम्पसका प्रमखु-सदस्य 

आतथयक प्रिासन िाखा-सदस्य 
सम्बशन्त्िि िाखाको अतिकृि- सदस्य सशचि-शिक्षा विकास तनदेिनालय 

मूपयाङ्कनका आिारहरु अनसूुची-१९ मा उपलेख भए बमोशिम हनुेछ । 

६. अपेशक्षि उपलव्िी • दतलि िथा असहाय पररिारका बालबातलकाले अध्ययन पूरा गरी प्रदेिको 
लातग आिश्यक िनिशि उत्पादन हनुे । 

७. 
तनिदेनका साथ विद्याथीले 
पेि गनुयपने कागिािहरु 

तनिेदनका साथमा पेि गनुयपने कागिािहरु 

• नागररकिा प्रमाणपरको प्रतितलपी 
• दतलि विद्याथीको हकमा दतलि भतन सम्बशन्त्िि तनकायले ददएको प्रमाशणि 
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कागिाि  

• गरीब असहाय खपुन ेसम्बशन्त्िि स्थानीय िहको तसर्ाररस पर 

• िै.स २०७९ मा भनाय भएको प्रमाण खपुन ेविद्यालय/क्याम्पस िा 
विश्वविद्यालयको प्रमाशणि पर  

• कक्षा ११-१२ मा अध्ययन गने विद्याथीका ले SEE को प्रमाणपर र  

• स्नािक िहको प्रथम िषयमा अध्ययनरि विद्याथीले कक्षा १२ उिीणय 
प्रमाणपर पेि गनुयपनेछ । 

• यस अगािै कुनै तनकायबाट दतलि िथा असहाय छारिृिी प्राप्त नगरेको 
भनी विद्यालय/क्याम्पस/ विश्वविद्यालयले स्पष्ट वकटान गरी ददएको 
तसर्ाररस पर । 

• बैङ्क खािाको वििरण  

८. अनगुमन गने तनकाय शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविति िथा सामाशिक विकास मन्त्रालय 
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किा ११ र १२ मा यवज्ञान वा गक्षणत यवषि अध्ििनरत दनलत तथा असहाि छात्रालाई छात्रवृक्षत्त 
ननवेदनको ढााँचा 

 

 ननवेदकको व्िक्षिगत यववरण 

नाम थरः       नलङ्गः 

जातः 

स्थािी ठेगानाः 

क्षजल्लाः     स्थानीि तहको नामः     विा नं . 

बाबकुो नामः 

आमाको नामः 

अनभभावकको मोवाइल नम्बरः 

बाबकुो पेसा:      आमाको पेसा: 

पररवारको वायषिक आम्दानी : 

SEE उत्तीणि यवद्यालिको नामः   ठेगानाः 

उत्तीणि सालः        प्राप्ताङ्क प्रनतशत/क्षजयपए : 

SEE उत्तीणि गरेको यवद्यालि :  साविजननक यवद्यालि,   संस्थागत यवद्यालि 

यवपन्न लक्षित छात्रवृक्षत्त प्राप्त गरेको   छात्रवकृ्षत्त प्राप्त नगरेको  

छात्रवृक्षत्त वापत प्राप्त रकमको यववरण : क) रकम रु.......................  

ख) रकम प्राप्त गरेको ननकाि: ................... 

किा ११-१२ भनाि भएको यवद्यालिको  नामः    ठेगानाः 

भनाि भएको शैक्षिक सत्रः       भनाि रोल नम्बरः 

भनाि भएको मूल यवषिः 

खाता रहेको बैङ्कको नामः                                  ठेगानाः 

खाता नः         

यवद्याथीको मोवाइल नं. :       इमले ठेगाना : 

यवद्याथीको हस्तािरः 

  
 

 

 

 

पासपोर्ट 
साइजको फोर्ो 

 



 

अननवािि संलग्न गनुिपने कागजातहरु 

१. नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रमाक्षणत प्रनतनलपी  वा जन्म दतािको प्रमाक्षणत प्रनतनलपी, 

२. बसाईँसराइ भई िस प्रदेशमा बसोवास भएको भए बसाईँसराइ प्रमाणपत्रको प्रमाक्षणत प्रनतनलपी, 

३. किा १० (SEE) गरेको ग्रिेनसटको प्रमाक्षणत प्रनतनलपी (यवदेशी वोििवाट उत्तीणि भएको भए समकिता 
समेत), 

४. किा १० (SEE) उत्तीणि गरेको यवद्यालि सामदुायिक भएमा स्थानीि तहको क्षशिा महाशाखा/शाखाले 
प्रमाक्षणत गरेको पत्र, 

५. चाल ुआ.ब ०७८/७९ मा भनाि भई अध्ििन गरेको सम्बक्षन्धत यवद्यालिको नसफाररस सक्कलै पत्र, 

६. गरीबी खलेुको स्थानीि तहको सक्कलै नसफाररस पत्र (सबै समूहका लानग), 

७. दनलत जानत खलेुको सम्बक्षन्धत क्षजल्ला प्रशासन कािािलि वा सम्बक्षन्धत आिोगबाट प्रमाक्षणत गररएको 
प्रमाक्षणत प्रनतनलपी । 

८. नेपाल सरकारबाट यवतरण हनुे यवपन्न लक्षित छात्रवृक्षत्तमा छनौट नभएको भनी सम्बक्षन्धत स्थानीि तहको 
क्षशिा महाशाखा/शाखा र यवद्यालि/क्िाम्पसले प्रष्ट खलुाएको पत्र । 

 

 

 
 

 
 

  
  



अनसूुची- 1७ 

स्नातक तहमा यवज्ञान वा गक्षणत वा यवज्ञान गक्षणत मूल यवषि नलई अध्ििनरत दनलत तथा असहाि 
छात्रालाई छात्रवृक्षत्त ननवेदनको ढााँचा 

 

 ननवेदकको व्िक्षिगत यववरण 

नाम थरः       नलङ्गः 

जातः 

स्थािी ठेगानाः 

क्षजल्लाः     स्थानीि तहको नामः     विा नं . 

बाबकुो नामः 

आमाको नामः 

अनभभावकको मोवाइल नम्बरः 

बाबकुो पेसा:      आमाको पेसा: 

पररवारको वायषिक आम्दानी : 

किा १२ उत्तीणि यवद्यालिको नामः   ठेगानाः 

उत्तीणि सालः        प्राप्ताङ्क प्रनतशत/क्षजयपए : 

किा १२ उत्तीणि गरेको यवद्यालि :  साविजननक यवद्यालि,   संस्थागत यवद्यालि 

हाल अध्ििनरत तहमा कुन ैप्रकारको छात्रवृत्ती प्राप्तः गरेको नगरेकोफ 

छात्रवृत्ती प्राप्त गरेको भए, छात्रवृक्षत्त वापत प्राप्त रकमको यववरण : क) रकम रु.......................  

ख) रकम प्रदान गरेको ननकाि: ................... 

स्नातक तहमा भनाि भएको क्िाम्पस/ यवश्वयवद्यालिको   नामः   ठेगानाः 

क्िाम्पसको प्रकारः (सरकारी/ सामदुायिक/नीक्षज) 

भनाि भएको शैक्षिक सत्रः       भनाि रोल नम्बरः 

भनाि भएको मूल यवषिः 

हाल अध्ििनरत वषि/ सेमेष्टरः 

खाता रहेको बैङ्कको नामः                                  ठेगानाः 

खाता नः         

यवद्याथीको मोवाइल नं. :       इमले ठेगाना : 

यवद्याथीको हस्तािरः 

  

  

पासपोर्ट 
साइजको फोर्ो 

 



पेश गनुिपने कागजातहरुः 
 

1. नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रमाक्षणत प्रनतनलपी 

2. बसाईँसराइ भई िस प्रदेशमा बसोवास भएको भए बसाईँसराइ प्रमाणपत्रको प्रमाक्षणत प्रनतनलपी, 

3. किा १२ उत्तीणि गरेको ग्रिेनसटको प्रमाक्षणत प्रनतनलपी (यवदेशी वोििवाट उत्तीणि भएको भए समकिता 
समेत), 

4. सरकारी वा सामदुायिक क्िाम्पस/यवश्वयवद्यालिमा भनाि भई गक्षणत वा यवज्ञान वा गक्षणत यवज्ञान मूल 
यवषि नलई ननरन्तर अध्ििन गरेको सम्बक्षन्धत क्िाम्पस/ यवश्वयवद्यालिको नसफाररस सक्कलै पत्र, 

5. असहाि हो भनी खलेुको स्थानीि तहको सक्कलै नसफाररस पत्र (दवैु समूहः असहाि र दनलतका  लानग) 

6. दनलत जानत खलेुको सम्बक्षन्धत क्षजल्ला प्रशासन कािािलि वा सम्बक्षन्धत आिोगबाट प्रमाक्षणत गररएको 
प्रमाक्षणत प्रनतनलपी । 

7. कुनै पनन ननकािबाट दनलत तथा असहाि छात्रवृत्ती नभएको सम्बन्धमा सम्बक्षन्धत क्िाम्पसले प्रष्ट 
खलुाई प्रदान गरेको नसफाररस पत्र । 

 

 

 

  



अनसूुची- 1८ 

किा ११-१२ मा यवज्ञान वा गक्षणत मूल यवषि नलइ अध्ििन गने दनलत तथा असहाि छात्रा यवद्याथीले 
प्राप्त गने छात्रवृक्षत्त लानग यवद्यालिले सम्बक्षन्धत स्थानीि तहमा नसफाररस गरी पठाउन ेयववरणको ढााँचाः 

यवद्यालिको नामः 

ठेगानाः 

प्र को नामः 

सम्पकि  नः       इमले ठेगानाः 

किा ११ मा अध्ििनरत जम्मा यवद्याथी सङ्खख्िाः 

किा १२ मा अध्ििनरत जम्मा यवद्याथी सङ्खख्िाः 

     यवद्याथीको यववरण 

क्र
स 

यवद्याथी
को नाम 

क
िा 

यवद्याथी
को 
ठेगाना 

SEE 

उत्तीणि 
गरेको 
यवद्याल
ि 

SEE उत्तीणि 
गरेको 
यवद्यालि
को प्रकार 

SEE  
मा 
प्राप्त 
क्षजपी
ए 

छात्रवृ
त्ती प्राप्त 
गरररहे
को भए 
प्राप्त 
रकम 

छात्रवृ
त्ती 
प्राप्तीको 
रकम रु 

यवद्याथीको 
समूह(असहाि
/ दनलत) 

          

          

          

 

 

 

 

 

 



अनसूुची- १८ 

किा ११-१२ मा यवज्ञान वा गक्षणत मूल यवषि नलइ अध्ििन गने दनलत तथा असहाि छात्रा यवद्याथीले 
प्राप्त गने छात्रवृक्षत्त लानग छात्रवृत्तीका लानग स्थानीि तहले क्षशिा यवकास ननदेशनालिमा नसफाररस गरी 

पठाउने यववरणको ढााँचाः 

स्थानीि तहको नामः                                   क्षजल्लाः 

छात्रवृत्तीका लानग नसफाररस गरर पठाउने  यवद्याथी एवम ्यवद्यालि सम्बक्षन्ध यववरण 

क्रस यवद्यालिको नाम ठेगाना किा ११ का 
जम्मा असहाि 
यवद्याथी 

किा ११ का 
जम्मा दनलत 
यवद्याथी 

किा १२ 
का जम्मा 
असहाि 
यवद्याथी 

किा १२ 
का जम्मा 
दनलत 
यवद्याथी 

१       

२       

 

स्नातक तहमा यवज्ञान वा गक्षणत वा यवज्ञान गक्षणत मूल यवषि नलइ अध्ििन गने दनलत तथा असहाि 
छात्रा यवद्याथीले प्राप्त गने छात्रवृक्षत्त लानग छात्रवृत्तीका लानग सम्बक्षन्धत क्िाम्पस/ यवद्यालिले क्षशिा 
यवकास ननदेशनालिमा नसफाररस गरी पठाउने यववरणको ढााँचाः 

क्िाम्पसको नाम                                   ठेगानाः 

यवद्याथी यववरणः          भनाि वषि : 

क्रस 

 

यवद्याथीको 
नाम 

स्थािी 
ठेगाना 

किा १२ 
उत्तीणि 
गरेको 
यवद्यालिको 
नाम 

किा १२ 
मा प्राप्त 
गरेको 
जम्मा 
प्राप्ताङ्क 
प्रनतशत/ 
GPA 

हाल 
अध्ििनरत 
वषि/ 
समेष्टर 

ननवदेन पेश गरेको 
समूह 

कैयफित 

दनलत असहाि 

१         

२         

क्िाम्पस प्रमखुको नामः    

हस्तािरः      क्िाम्पसको छापः 

नमनतः 



अनसूुची -  १९ 

किा ११-१२ मा यवज्ञान वा गक्षणत मूल यवषि नलइ अध्ििन गने दनलत तथा असहाि छात्रा यवद्याथीले 
प्राप्त गने दनलत तथा असहाि छात्रा छात्रवृक्षत्तका लानग यवद्याथी छनौटका आधारहरु 

 

क्र .सं . यवषि अंकभार अंक यवभाजन यववरण 

१ 
SLC/SEE को प्राप्ताङ्क 
वा GPA 

70 अङ्क 

SLC/SEE को प्राप्ताङ्कलाई ७०% अङ्कभार प्रदान गररनछे । 
(70 लाई प्राप्त प्रनतशतले गणुा गरी १०० ले भाग गरेर 
अङ्कभार ननकाल्ने) अिराङ्कन पद्धनतबाट प्राप्त ग्रिेनसटलाई 
प्रनतशतमा बदल्दा GPA×0.95×25 सतु्र प्रिोग गररनेछ । 

२ यवद्यालिको प्रकार 15 अङ्क 
सामदुायिक यवद्यालिका लानग 15 अङ्क र संस्थागत 
यवद्यालिका लानग 12 अङ्क प्रदान गररनेछ । 

३ भौगोनलक िते्र 10 अङ्क गाउाँपानलकाका लानग १० अङ्क र नगरपानलका ७ अङ्क 

४. जानत र वगि ५ अङ्क 

क) असहाि–४ अङ्क 

ख) दनलत–५ अङ्क 

जम्मा 
१०० 
अङ्क 

अंक बराबर भएमा प्राथनमकता क्रममा क्रमशः यवपन्न दनलत 
समदुािको यवद्याथीलाई प्राथनमकता ददई छनौट गने । 

नोटः कुल अंक मध्ि े४० अंक वा सो भन्दा बढी अंक प्राप्त गने यवद्याथीहरुलाई छनौट सनमनतले िोग्िता 
सूचीका आधारमा क्षजल्लागत रुपमा छात्रवृत्तीका लानग नसफाररस गनुिपनेछ ।साथै प्राप्त ननवदेनहरुमध्ि े
क्षजल्लागत रुपमा औषत कोटा ननधािरण गरी क्षजल्लागत रुपमा उच्चतम अंक प्राप्त गने यवद्याथीहरुलाई 
छात्रवृत्तीका लानग नसफाररस गनुिपनेछ । 

 

  



अनसूुची- १९ 

स्नातक तहमा यवज्ञान वा गक्षणत वा यवज्ञान गक्षणत मूल यवषि नलइ अध्ििन गने दनलत तथा असहाि 
छात्राले प्राप्त गने दनलत तथा असहाि छात्रा छात्रवृक्षत्तका लानग यवद्याथी छनौटका आधारहरु 

 

क्र .सं . यवषि अंकभार अंक यवभाजन यववरण 

१ 

किा 11-12 को 
प्राप्ताङ्क प्रनतशत वा 
औषत GPA 

70 अङ्क 

किा ११ र १२  को प्राप्ताङ्कलाई ७०% अङ्कभार प्रदान 
गररनेछ । (70 लाई प्राप्त प्रनतशतले गणुा गरी १०० ले 
भाग गरेर अङ्कभार ननकाल्ने) अिराङ्कन पद्धनतबाट प्राप्त 
ग्रिेनसटलाई प्रनतशतमा बदल्दा GPA×0.95×25 सतु्र प्रिोग 
गररनेछ । 

२ 
किा १२ उत्तीणि 
यवद्यालिको प्रकार 

15 अङ्क 
सामदुायिक यवद्यालिका लानग 15 अङ्क र संस्थागत 
यवद्यालिका लानग 12 अङ्क प्रदान गररनेछ । 

३ भौगोनलक िते्र 10 अङ्क गाउाँपानलकाका लानग १० अङ्क र नगरपानलका ७ अङ्क 

४. जानत र वगि ५ अङ्क 

ग) असहाि–४ अङ्क 

घ) दनलत–५ अङ्क 

जम्मा 
१०० 
अङ्क 

अंक बराबर भएमा प्राथनमकता क्रममा क्रमशः यवपन्न दनलत 
समदुािको यवद्याथीलाई प्राथनमकता ददई छनौट गने । 

नोटः कुल अंक मध्ि े४० अंक वा सो भन्दा बढी अंक प्राप्त गने यवद्याथीहरुलाई छनौट सनमनतले िोग्िता 
सूचीका आधारमा छात्रवृत्तीका लानग नसफाररस गनुिपनेछ । साथै प्राप्त ननवदेनहरुमध्िे क्िाम्पसगत रुपमा 
औषत कोटा ननधािरण गरी क्िाम्पसगत रुपमा उच्चतम अंक प्राप्त गने यवद्याथीहरुलाई छात्रवृत्तीका लानग 
नसफाररस गनुिपनेछ । 

 

 

  



पाना -54- 



2.28 अपाङ्ग उच्च शिक्षा छारिृशि  

 खचय िीषयक इकाई लक्ष्य वितनयोशिि ििेट (रु.हिारमा) चौमातसक अिति 

 26413 िना  10०० दोस्र्ो र िेस्र्ो चौमातसक 
 

 िीषयक वििरण 

१. पररचय 

स्नािक र स्नािकोिर िहमा अध्ययनरि गण्डकी प्रदेिका अपाङ्गिा भएका 
विद्याथीहरुका लातग थप प्रोत्साहन गनय अपाङ्ग उच्च शिक्षा छारिशृि 
काययक्रमका लातग बिेट व्यिस्था गररएको छ । अपाङ्गिा भएका 
विद्याथीहरुलाई उच्च शिक्षा अध्ययन गनय प्रोत्साहन  गनुय  पदयछ । अपाङ्ग उच्च 
शिक्षा  छारिशृि काययक्रम प्रभािकारी रुपमा कायायन्त्ियन गनयका लातग यो 
मापदण्ड ियार गररएको छ । 

२. काययक्रमको उद्देश्य 
स्नािक र स्नािकोिर िहमा अध्ययनरि अपाङ्गिा भएका विद्याथीहरुका 
लातग थप प्रोत्साहन गने । 

३. 
काययक्रम कायायन्त्ियनमा 
संलग्न हनु ेतनकाय शिक्षा विकास तनदेिनालय 

४. बिेट िाँडर्ाँट प्रस्िाि छनौट एिम ्व्यिस्थापन 

५. 
सञ्चालन गररने 
वक्रयाकलाप 

पररभाषाः विषय िा प्रसंगले अको अथय नलागेमा यस मापदण्डमा, 

(क) “अपाङ्गिा भएका व्यशि” भन्नाले िारीररक, मानतसक, बौविक िा ईन्त्रीय 
सम्बन्त्िी दीघयकालीन अिििा, काययगि सीतमििा िा विद्यमान अिरोिका 
कारण अन्त्य व्यशि सरह समान आिारमा पूणय र प्रभािकारी ढंगले 
सामाशिक िीिनमा सहभागी हनु बािा भएका व्यशि सम्झन ुपदयछ ।  

(ख) "प्रोत्साहन छारिृशि" भन्नाले स्नािक र स्नािकोिर िहमा अध्ययन गनयका 
लातग विश्वविद्यालयमा भनाय भइ अध्ययन िरुु गरेका अपाङ्ग विद्याथीहरुको 
अध्ययनका लातग चावहने खचयको अभािमा अध्ययनलाई तबचैमा छाड्न ु
नपरोस भनी उपलव्ि गराइने थप सहायिा रकम सम्झन ुपदयछ । 

(ख)  “उच्च  शिक्षा” भन्नाले स्नािक र स्नािकोिर िहलाई सम्झन ुपदयछ । 

• सूचना प्रकािन: (१) छारिशृि प्रदान गनयका लातग स्नािक र स्नािकोिर 
िहमा भनाय भएका विद्याथीहरुसँग कशम्िमा १५ ददनको साियितनक सूचना 
प्रकािन गरी िोवकएका कागिाि सवहि तनिदेन माग गररनेछ। 

• (२) उपदर्ा (१) बमोशिमको सूचना मन्त्रालयको िेिसाइट िा अन्त्य 
विद्यिुीय माध्यम िथा रावष्ट्रयस्िरको  पतरकामा  प्रकािन गररनेछ । 

• तनिेदन पेि गनेः (१) स्नािक र स्नािकोिर िहमा अध्ययनरि 
विद्याथीहरुले सम्बशन्त्िि विश्वविद्यालय/क्याम्पसबाट अध्ययनरि रहेको 
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तसर्ाररसको सक्कल प्रति, अपाङ्गिा पररचयपरको प्रतितलपी र सूचनामा 
िोवकएका अन्त्य कागिाि सवहि िोवकएको समय तभर शिक्षा विकास 
तनदेिनालयमा तनिदेन पेि गनुय पनेछ । 

(२) तनिदेनको ढाँचा अनसूुची - २०  मा उपलेख भए बमोशिम हनुेछ ।  

छारिृशिको रकम दोहोरो नपरेको सतुनशिििा हनुपुनेछ । 

छारिृशि रकम सम्बन्त्िमाः  छारिृशि बापिको रकम विद्याथीको खािामा 
देहाय बमोशिम उपलव्ि हनुछे । 

छारिृशि कोटा तनिायरणः  

शे्रणी अनसुारको कोटा िथा रकम तनिायरण तनिेदन सङ्खख्या र प्रकृतिका 
आिारमा मपुयाङ्कन सतमतिले गनय सक्नेछ । 

मूपयाङ्कन सतमति  

प्रिासन िथा योिना िाखा प्रमखु- संयोिक 

शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविति िथा सामाशिक विकास मन्त्रालयका अतिकृि 
प्रतितनति-सदस्य 

रावष्ट्रय अपाङ्ग महासंघ गण्डकी प्रदेिको प्रतितनति-सदस्य 

आतथयक प्रिासन िाखा-सदस्य 
सम्बशन्त्िि िाखाको अतिकृि, शिक्षा विकास तनदेिनालय - सदस्य सशचि 

मूपयाङ्कनका आिारहरु अनसुचुी- २१ मा उपलेख भए बमोशिम हनुेछ । 

६. अपेशक्षि उपलव्िी • स्नािक र स्नािकोिर िहमा अध्ययनरि अपाङ्गिा भएका विद्याथीहरुका 
लातग थप प्रोत्साहन हनुेछ । 

७. 
विद्याथीले पेि गनुयपने 
कागिािहरु 

• अनसुचुी -२० अनसुारको तनिेदन । 

• नागररकिाको प्रमाणपर 

• भनाय भएको प्रमाण खपुने क्याम्पसको प्रमाशणि पर 

• अपाङ्गिा पररचय परको प्रतितलवप 

• सम्बशन्त्िि स्थानीय िहको स्थायी बातसन्त्दा भएको तसर्ाररस पर  

• िैशक्षक योग्यिाको प्रमाणपरहरु 

८. अनगुमन गने तनकाय 
शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविति िथा सामाशिक विकास मन्त्रालय, शिक्षा विकास 
तनदेिनालय 

 



अनसूुची- २० 

अपाङ्ग उच्च क्षशिा छात्रवृत्ती ननवेदनको ढााँचा 
 

ननवेदकको व्िक्षिगत यववरण 

नाम थरः       नलङ्गः 

जातः 

स्थािी ठेगानाः 

क्षजल्लाः     स्थानीि तहको नामः     विा नं. 

बाबकुो नामः 

आमाको नामः 

अनभभावकको मोवाइल नम्बरः 

बाबकुो पेसा:      आमाको पेसा: 

पररवारको वायषिक आम्दानी : 

किा १२ उत्तीणि संस्थाको नामः     ठेगानाः 

स्नातक उत्तीणि संस्थाको नामः     ठेगानाः 

उत्तीणि सालः        प्राप्ताङ्क प्रनतशत/क्षजयपए : 

अध्ििन गने तह भन्दा एक तह मनुीको क्षशिण संस्था :  साविजननक    संस्थागत यवद्यालि 

भनाि भएको कलेजको नामः      ठेगानाः 

भनाि भएको शैक्षिक सत्रः       भनाि रोल नम्बरः 

खाता रहेको बैङ्कको नामः                                  ठेगानाः 

खाता नः         

यवद्याथीको मोवाइल नं. :      इमेल ठेगाना : 

यवद्याथीको हस्तािरः 

 अननवािि संलग्न गनुिपने कागजातहरु 

९. नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रमाक्षणत प्रनतनलपी, 

१०. बसाईँसराइ भई िस प्रदेशमा बसोवास भएको भए बसाईँसराइ प्रमाणपत्रको प्रमाक्षणत प्रनतनलपी, 

११. किा १२ तथा स्नातक उत्तीणि गरेको ट्रान्सयक्र्टको प्रमाक्षणत प्रनतनलपी (यवदेशी वोििवाट उत्तीणि भएको भए 
समकिता) 

१२. किा १२ उत्तीणि शैक्षिक संस्था सामदुायिक/साविजननक हो भनन सम्बक्षन्धत क्षशिा यवकास तथा समन्वि 
इकाइ तथा स्नातक उत्तीणि संस्था सामदुायिक/साविजननक हो भनन सम्बक्षन्धत क्िाम्पसले प्रमाक्षणत गरेको 
पत्र, 

१३. चाल ु आ. व. मा भनाि भई अध्ििन गरेको सम्बक्षन्धत कलेजको सक्कलै पत्र, 

१४. स्थािी ठेगाना रहेको स्थानीि तहको नसफाररस । 

 

पासपोर्ट 
साइजको फोर्ो 



अनसूुची -  २१ 

अपाङ्ग उच्च क्षशिा छनौट मापदण्ि 

क्र  .सं .  यवषि अंकभार अंक यवभाजन यववरण 

२. 

अध्ििनरत तहभन्दा 
एक तह मनुीको 
प्राप्ताङ्क 

५० 
अङ्क 

प्राप्ताङ्कलाई ५०% अङ्कभार प्रदान गररनेछ । (५० लाई प्राप्त प्रनतशतले गणुा 
गरी १०० ले भाग गरेर अङ्कभार ननकाल्ने) अिराङ्कन पद्धनतबाट प्राप्त 
ग्रिेनसटलाई प्रनतशतमा बदल्दा GPA×0.95×25 सतु्र प्रिोग गररनेछ  

३. अपाङ्गताको प्रकार 
३५ 
अङ्क 

(क) वगि-३५ अङ्क, (ख) वगि-२५ अङ्क, (ग) वगि-२० अङ्क र (घ) वगि-१५ अङ्क 

४. शैक्षिक संस्थाको प्रकार ७ अङ्क सामदुायिकका लानग ७ अङ्क र संस्थागतका लानग २ अंक प्रदान गररनेछ  

४. भौगोनलक िेत्र ५ अङ्क गाउाँपानलका-५ र नगरपानलका-३ 

५. जानत र वगि ३ अङ्क 

ङ) दनलत–३ अङ्क 

च) अन्ि–२ अङ्क 

जम्मा 
 १०० 
अङ्क 

अंक बराबर भएमा प्राथनमकता क्रममा क्रमशः  दनलत र मयहला यवद्याथीहरु 
छनौट गररनेछ । 

नोटः कुल अंक मध्ि ेन्िूनतम ४० अंक वा सो भन्दा बढी अंक प्राप्त गने यवद्यालिलाई छनौट सनमनतले 
िोग्िता सूचीका आधारमा स्वीकृतीका लानग नसफाररस गनेछ ।अङ्क वरावर भएमा छनौट सनमनतले गरेको 
ननणिि अक्षन्तम हनुेछ । 
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